
24 พฤศจิกายน 2554 

ข่าว กศอ. 
 
 
คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน (กศอ.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 
พฤศจิกายน 2554 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) 
เป็นประธาน เพ่ือพิจารณามาตรการ/แผนงาน/โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสรุปสาระสําคัญของ 
ผลการประชุมได้ดังน้ี 

1. เห็นชอบกรอบวงเงินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านพืช ประมง และปศุสัตว์  
ปี 2554 (เพิ่มเติม) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 18,895.91 ล้านบาท จากเงินงบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น และมาตรการ/แผนงาน/โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (เพิ่มเติม) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 3 โครงการ (กําจัดลูกนํ้า
ในพ้ืนที่นํ้าท่วมขังด้วยเทคโนโลยีอัลตราโซนิค นําเทคโนโลยีช่วยเหลือและฟ้ืนฟู SMEs ที่ประสบ
อุทกภัย และฟ้ืนฟูโรงเรียน วัด และช่วยเหลือชาวบ้านในลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง) วงเงิน 37.50 
ล้านบาท และให้เสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการคําของบประมาณจัดหาเคร่ืองสูบน้ําเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาพื้นที่การเกษตรที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จํานวน 1,229 เครื่อง วงเงิน 1,845.13 
ล้านบาท เพ่ือสูบนํ้าคงค้างตามทุ่งต่างๆ ออกจากพ้ืนที่เกษตรและที่อยู่อาศัยในเขตภาคกลางโดย
มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (กยน.) พิจารณาความจําเป็นเร่งด่วนและความชัดเจนของประเภทและ
จํานวนเครื่องสูบนํ้าที่ต้องการและพ้ืนที่ที่จะติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าต่อไป 

3. พิจารณาแผนงานฟื้นฟูช่วยเหลือและเยียวยากลุ่ม องค์กร และชุมชนในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ําลด
ของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 2 โครงการ (ฟ้ืนฟูกลุ่ม OTOP 62 จังหวัดและจัดจ้างแรงงาน
เกษตรกรในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประสบภัยเพ่ือฟ้ืนฟูบูรณะซ่อมสร้างชุมชน (Work for Food)  
9 จังหวัด) วงเงิน 512.69 ล้านบาท โดยอนุมัติโครงการจัดจ้างแรงงานเกษตรกรในหมู่บ้านหรือชุมชน
ที่ประสบภัยเพ่ือฟ้ืนฟูบูรณะซ่อมสร้างชุมชน (Work for Food) กรอบวงเงิน 283.5 ล้านบาท 
ครอบคลุม 9 จังหวัดๆ ละ 7,000 คน (ครัวเรือนละ 1 คน ค่าจ้าง 150 บาทต่อวัน) โดยมีระยะเวลา
ดําเนินการ 20 วัน และหากพิจารณาเห็นสมควรดําเนินการต่อ สามารถขยายระยะเวลาได้อีก 10 วัน 
นอกจากน้ี เห็นควรให้มีการบูรณาการดําเนินงานโครงการฟ้ืนฟูกลุ่ม OTOP 62 จังหวัดกับสํานักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

4. พิจารณาแผนงานให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
จังหวัด (62 จังหวัด) ของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 465 โครงการ 54 จังหวัด วงเงิน 4,010.30 
ล้านบาท จําแนกตามประเภทของโครงการได้ 6 ด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรม เกษตร OTOP/SMEs/
วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยว แรงงาน/การจ้างงาน และด้านความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมอบหมาย
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ให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการช่วยเหลือฟ้ืนฟู เยียวยา 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน 
รับไปพิจารณาในรายละเอียด และให้นําผลการพิจารณาเสนอ กศอ. เพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 
พร้อมทั้งเพ่ิมเติมเกณฑ์การอนุมัติโครงการจากเกณฑ์ที่ได้ผ่าน ครม. แล้วเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2554 จํานวน 3 ข้อ ได้แก่ (1) การบูรณาการทํางานระหว่างหน่วยงานท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้าน 
เช่น กระทรวง/ทบวง/กรม และหน่วยงานดําเนินการในพ้ืนที่ เช่น หน่วยงานระดับจังหวัดของ
กระทรวงมหาดไทย (2) ความจําเป็นเร่งด่วนหรือภารกิจระยะยาว และ (3) ความสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน 

5. พิจารณาแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ําลดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน  
5 โครงการ (สร้างความเช่ือมั่น คืนพ้ืนที่ให้เกษตรกร ฟ้ืนฟูโครงการพระราชดําริ ฟ้ืนฟูผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ SME และ OTOP และฟื้นฟูการท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) วงเงิน 
929.05 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองแผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณในการช่วยเหลือฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน รับไปพิจารณาในรายละเอียด และให้นําผลการพิจารณา
เสนอ กศอ. เพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 

6. พิจารณาแผนการดําเนินงานให้ความชว่ยเหลอื เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (เพิ่มเติม) 
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  จํานวน  4 โครงการ  ( ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเ ท่ียวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดอ่างทอง ปรับปรุงอาคารและสถานท่ีหน่วยงาน
ของกระทรวงฯ 4 จังหวัด และปรับปรุงอาคารโรงเรียนกีฬาขอนแก่น) วงเงิน 310.28 ล้านบาท โดย
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการ
ช่วยเหลือฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
ความเป็นอยู่ของประชาชน รับไปพิจารณาในรายละเอียด และให้นําผลการพิจารณาเสนอ กศอ. เพ่ือ
พิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 

7. พิจารณาผลการหารือมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัยระหว่าง สศช. องค์การการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) และผู้แทน
ภาคเอกชนญี่ปุ่น โดยมอบหมาย 

(1) กระทรวงอุตสาหกรรมประสานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือดําเนินการสนับสนุนการจัดหาน้ําบริสุทธ์ิและนํ้าสะอาดเพ่ือใช้ทําความสะอาด
เครื่องจักรและโรงงานที่ประสบอุทกภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ 

(2) กระทรวงอุตสาหกรรมประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และให้ กฟภ. ทําหนังสือยืนยันและ
ให้ความมั่นใจต่อโรงงานอุตสาหกรรมในการสนับสนุนระบบไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมและฟ้ืนฟู
ระบบการผลิต 

(3) กระทรวงอุตสาหกรรมประสานสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและสภาวิศวกรจัดเตรียม
วิศวกรไฟฟ้าเพ่ือตรวจสอบด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานที่ประสบอุทกภัย 
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(4) กระทรวงอุตสาหกรรมประสานกระทรวงแรงงานและสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือจัดทํา
รายละเอียดข้อมูลและขั้นตอนการอํานวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทํางานสําหรับ
ผู้เช่ียวชาญต่างประเทศให้ภาคเอกชนทราบ  

(5) กระทรวงพาณิชย์ประสานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย และธนาคารแห่งประเทศไทยดําเนินการศึกษาแนวทางการสนับสนุนด้าน
การเงินสําหรับผู้ประกอบการต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
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